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Kære læsere!
Den første måned af år 2013 er allerede væk når I
læser ESvenstruppe’s første nummer af 37. årgang. Vi
har haft mange udfordringer i år 2012, ny kopimaskine,
bladet fremstilles i A5 format, og aktivitetskalenderen er
placeret i midten af bladet, lige til at tage ud.
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med bidrag ved vores årlige indsamling. Vi modtager
forsat gerne bidrag, så hvis der er nogle som ønsker at
støtte bladet kan bidrag afleveres eller indbetales, se
mulighederne nederst på siden.
Den årlige generalforsamling afholdes i marts måned,
mød op og vær med til at føre bladet videre. Der er altid
en opgave, eller input som kan gøre ESvenstruppe’ up
to date.
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TEATER PÅ
SVENSTRUP FRISKOLE
Torsdag den 7. februar 2013 kl. 19.00 i
forsamlingshuset i Svenstrup opfører Svenstrup
friskole et teater stykke, der hedder Mission
Pelosien skjaldens fortælling, det handler om
en pige ved navn Louise, der bliver hevet ind i 6
forskellige lande for at befri prins Leon.
De fire grundlæggende lande er:
1: Elver land.
2: Dværgenes rige.
3: Hos Ridderne
4: Jordens folk.
Stykket tager ca. en time. Der er fri adgang, alle
er velkommen til at overvære stykket.
SÅÅÅÅ kom i god tid for at få de bedste pladser.
HILSEN ELEVERNE
PÅ
SVENSTRUP FRISKOLE
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Nyt fra kirken
Særlige begivenheder i
Svenstrup Kirke og Sogn jan. april 2013:
unge gæstesolister med, der kan
støtte
konfirmanderne
i
den
musikalske fortolkning af det kristne
budskab, som de skal konfirmeres i.

NB: Hvad skal der bruges penge på
i Svenstrup Kirke?: Der indkaldes
til
offentligt
budgetmøde
i
begyndelsen af det ordinære
menighedsrådsmøde torsdag den
14. marts kl. 19.00!

Fredag d. 8. marts kl. 19.00
Forårsstillegudstjeneste.
Vi fejrer forårets komme
ved en let aftengudstjeneste
med indlagt forårsdigt og
forårssang.

Søndag d. 3. februar kl. 10.30
Familiegudstjeneste – Svenstruphøjmesse. Tag hele familien med til
en gudstjeneste, hvor evangeliet
forklares i børnehøjde med hjælp fra
konfirmander.

Søndag d. 10. marts
Ingen gudstjeneste, men årets
Sogneindsamling løber af staben. Vi
mødes i Konfirmandladen kl. 09.30.
Denne dag har Svenstrup Sogn og
Folkekirkens Nødhjælp brug for
frivillige indsamlere til kampen
mod sult.
– tilmeld dig som indsamler til Frank
Bodholdt Jakobsen:
frankbj@bbsyd.dk

Søndag d. 10. februar kl. 19.00
Stillegudstjeneste med temaet:
Stilhed og livsværdier. Efter at
børnene har holdt fastelavn hele
dagen, vil der her være voksentid til
dem, der vil udforske, hvad stilhed og
fred betyder for udviklingen af
livsværdier. Måske kan fasten og den
sidste kolde tid bruges til noget, der
virkelig forbereder forårets komme?
Kan man høre freden vokse og
stilheden gro?

Udviklingshjælp nytter - og kampen
mod fattigdom kan vindes. Men der er
stadig meget at tage fat på. En af de
helt store udfordringer er sult. 870
mio. mennesker lider af kronisk
underernæring, og hvert 12. sekund
dør et barn af sult. Sult og fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko. Samtidig forstærker sult
alle
andre
dårligdomme,
fx
sygdommen hiv/aids.

Søndag d. 24. februar kl. 19.00
Musikgudstjeneste ved
konfirmander og gæstemusikere.
Så er der gang i kirken (igen!). De
unge mennesker folder sig selv, deres
tro og deres musikalitet ud. Vi får
besøg af jazzpianist Morten Pedersen
og sing a song writer Richardt Nielsen
– og måske har Richardt et par ekstra

Kasif Nakatenda var for underernæret
til at få gavn af sin hiv-medicin. To
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geder og en køkkenhave fra
Folkekirkens
Nødhjælp
har
bogstavelig talt givet Kasif et nyt liv.
Kasif ønsker held og lykke med
Sogneindsamling 2013, så flere kan
få hjælp.

mod sult, tag godt imod indsamlerne,
når de kommer rundt til så mange
døre i sognet som muligt!
”Vi er med i Sogneindsamlingen igen,
fordi det giver rigtig god mening. Dels
vil vi gerne være med til at bekæmpe
sulten i verden – og dels bliver kirken
synlig på en helt særlig måde, når
indsamlerne kommer rundt i hele
sognet,” siger indsamlingsleder Frank
Bodholdt Jakobsen.
Søndag d. 17. marts kl. 10.30
Svenstrup-Højmesse med fejring af
Maria og hendes bebudelse. Tag din
ikon med, så den kan bæres ind i
procession og pryde alteret under
gudstjenesten. Kom helst mindst ti
minutter før og meld dig hos præsten.

© Peter Høvring
D. 10. marts kl. 09.30 mødes vi altså i
Konfirmandladen ved præstegården
og gør en fælles indsats i kampen

Søndag d. 24. marts Palmesøndag kl. 10.30 Konfirmationsgudstjeneste
Så skal året 16 unge mennesker fra Guderup skole og fra Svenstrup Friskole
konfirmeres:
Sabrina Kliver Anker, Ravnsbjergvej 14
Frederik Braasch, Kildebæk 28
Nicolai Pagh Christiansen, Bag Oksevejen 1B, st th, 6330 Padborg
Laura Telling Clausen, Ugebjergvej 27
Nadine Duarte Collin, Oksbølvej 50B
Henning Hess, Frydenlundvej 5
Johanne Marie Hoffland, Sandvej 21
Anders Bondegaard Høeg, Rugbjergvej 8
Karoline Marie Berthelsen Johansen, Enebærvej 6
Ida Johnsen, Vestertoften 35
Tanya Falk Lyster, Hjortspringvej 10
Kasper Klindt Madsen, Stevning Gade 23A
Nicolai Hougaard Nielsen, Mellemtoften 3
Agusta Johanna Vilberg Olafsson, Ottemosevej 20, 6400 Sønderborg
Louise Adeline Skov Rossen, Baggesens Vej 4, 6440 Augustenborg
Mads Peter Østergaard, Løkken 20, st th
Denne liste er ikke udtryk for i hvilken rækkefølge de unge mennesker bliver konfirmeret
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Skær-Torsdag d. 28. marts kl. 19.00
Nadvergudstjeneste – vi efterligner
aftenmåltidet, hvor Jesus indstiftede
nadveren. Kom helst et kvarter før, så
vi kan begynde med at sætte os
hyggeligt til rette ved det dækkede
bord midt i kirken.
Lang-fredag d. 29. marts kl. 10.30 –
korsordene i nutidig belysning.
Korsordene læses af frivillige og
sættes i et nutidigt lys. Ved
gudstjenestens slutning bærer vi
alterets lys og stage ud, således at vi
Søndag d. 31. marts kl. 10.30 kan
holde
Svenstrup-Højmesse
i
opstandelsens tegn.
Mandag den 1. april 2. påskedag
Emmausvandring fra Nygård i
Nørreskoven
kl.
11.00.
Kort
nadvergudstjeneste i Svenstrup
Kirke kl. ca. 14.00. Medbring selv
drikke og lidt spiseligt til vandringen.

Som kaldet fra et kært menneske:
”Elsk mig!”
– Kaldet, der – når vi hører det - får
os til at indse og bekende:
Ja, vi har brug for en kærlighed og en
tilgivelse, som er større end den, vi
selv kan præstere.
Knækket hænger Kristus i blodige
lysstråler over os. Vi er den
knækkede kirke – kærlighedens
styrke, som vises i afmagt.
Knækket og faldet sammen mod højre
hænger du på vores krucifiks i kirken
her - som kirkens to tilmurede
østvinduer i koret – som dit hoved og
dit blik på korset.
Du
korssøndrede
Kristus,
din
banebrydende nåde bryder ned over
os!
Tak, Jesus, for dit evangeliske værk Guds værk på vore vegne – i
solidaritet med de fortabte, der ikke
ved, hvad de gør, når de skader Guds
elskede børn.
Tak fordi du kårer os til medlemmer af
et kongerige, hvis politik er tilgivelse
og frigørelse.
Dit ufattelige alternativ – som føder os
på ny!
Tak fordi du gav dig selv til os – så vi
bliver født på ny i vores relationer til
hinanden: som brødre og søstre –
mødre og fædre:

Fredag d. 12. april kl. 17.00 i
Stevning
Kulturhus
Børnegudstjeneste med familiehygge
Evangelisk kvarter
Et
evangelisk
kvarter kan vare fra
et splitsekund til en
evighed. Det er
både et sted og et
tidsrum: et kvarter
– et sted, hvor man kan bo - og en
stund - et frikvarter.
- et evangelisk kvarter:

”Kvinde, dér er din søn! ... Dér er
din mor!” Joh. 19, 26-27
”Sandelig siger jeg dig: I dag skal
du være med mig i Paradis!” Luk.
23, 43
Tak, du al nådes Gud, som rækker
mig din hånd og viser mig vejen ind til
Paradis – vejen frem mod mit livs
eneste mål: at jeg må blive til den

” Fader, tilgiv dem, for de ved ikke,
hvad de gør!” Lukasevangeliet 23,
34
Tak for din kærlighedserklæring, din
uforbeholdne
kærlighedserklæring,
som kalder tilgivelsen frem i os!
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Kom og vær med – også til påskens
helt specielle højtidsgudstjenester.
For husk på:
Sandheden
i
trosspørgsmål
afgøres
ikke
på
deres
sandsynlighed, men på om de
bringer fred og tilgivelse mellem
mennesker.
Sand tro bringer mennesker
tættere på hinanden.
Sognepræsten

kærlighed, som er synlig i dig Kristus
på korset.
Giv mig at blive en del af dit hjertes
gerninger – i dit rige og ind i denne
verden – for din skyld – og for min
skyld.
”Min Gud, min Gud, hvorfor har du
forladt mig?” Matt. 17, 46
Midt i mørket – dér hvor alting brister på vejen ind i dit rige og på denne
verdens iskolde veje – her råber vi med ord, som du, Jesus, lader høre i
treenighedens kor.
Ord, som ved korsets forvandlende
kraft - én gang for alle - åbenbarer al
menneskelig afmagt og forladthed.
Al den afmagt og forladthed, som ved
ærlig hengivelse smelter bort som dug
for opstandelsens sol.

Tro, livsværdier og åndelig styrke
rystes og udvikles gennem livet og
dets udfordringer. Præsten kan være
en god samtalepartner, når noget skal
vendes for at give luft til nyt liv. Ring
og aftal tid!

”Jeg tørster.” Joh. 19, 28
Min gane er tør som et potteskår, min
tunge klæber til gummerne
du lægger mig i dødens støv! (Salme
22, 16)
Du, Gud, - tørster du som et døende
menneske?
Tørster som vi efter de levende vande
– tørster efter den elskedes læber.

Stilhed og lystænding – hverdagsgudstjenester i Svenstrup kirke:
Mandage er der mandagsstilhed kl.
18.30
Torsdage er der evangelisk kvarter
med lystænding og forbøn kl. 17
Disse torsdage vender vi søndagens
evangelium, og du kan komme med
dit bud på, hvad der skal siges i
søndagens prædiken. Det kan også
være et andet evangelium, som du
måske
som
menighedsgudstjenesteleder
skal
holde gudstjeneste omkring en anden
søndag, så bare sig det, når du
kommer.

”Det er fuldbragt!” Joh. 19, 30
Og ordet blev kød og tog bolig iblandt
os, og vi så hans herlighed, en
herlighed, som den Enbårne har den
fra Faderen, fuld af nåde og sandhed
- Ingen har nogensinde set Gud; den
Enbårne, som selv er Gud, og som er
i Faderens favn, han er blevet hans
tolk. (Joh. 1, 14 og 18)
Ovenstående er momentet, der
skaber omdrejningspunktet for en
levende kirke – med en levende
menighed selv på en dag som
Langfredag.

Dåb
Den 13.
Paulsen

januar:

Simon

Døde
7. november: Karta Petersen
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Roager

30. november: Arne Kvistgaard
Steffensen
26. december: Hans Steffensen
6. januar: Magdelene Jespersen

(sydindgang) eller ved at træffe aftale
over telefonen - dog undtagen
mandag.
Tlf.: 21 67 72 05 – e-mail:
BOSC@km.dk

Viede
Velsignelse af borgerligt indgået
ægteskab:
Den 26. januar: Lone Antoinette
Sørensen og Henrik Tietgen Rathje

Menighedsrådet
Torsdag den 17. januar kl. 19.00 holdt
det nye råd et vellykket første
ordinære møde!
Følgende mødedatoer blev fastsat:
14. februar; (årligt syn lørdag d. 9.
marts kl. 10-12); 14. marts –
begyndende
med
offentligt
budgetmøde; 18. april; 16. maj; 13.
juni;
første
møde
efter
sommerferien, hvor næste halve års
møder planlægges: 22. august.
Alle gange torsdage kl. 19.00 i
Konfirmandladen.
Menighedsrådets møder er offentlige,
og alle interesserede er velkomne.
Referater fra menighedsrådsmødet er
fremlagt i kirkens våbenhus.
Det
nye
Menighedsråd,
som
konstituerede sig den 6. november,
ser således ud: Leo Vindahl Olesen
(formand),
Mona
Boysen
(næstformand),
Jytte
Schink
(kontaktperson og kirkeværge),
John Svane Christensen (kasserer i
rådet),
Henrik
Christensen
(sekretær), Karin Stavski, Bo
Scharff (præst, født medlem).
Suppleanter: Martha Thomsen og
Kurt Christensen
Uden for rådet: graver Torben Nielsen
og organist Maja Jørgensen (medarb.
repr.), Ole Rasmussen (kasserer).
Bygningskyndig:
Klaus
Witte

Kirkebil
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på
telefon 74 45 95 45 senest dagen før
gudstjenesten.
"Kirkebil"
er
til
rådighed for enhver, der ellers har
svært ved at komme i kirke.
Kirkegården
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden 8-14 på
kirkegården og på telefon 74 45 63 02
og mobil 29 36 04 08.
Kirkens hjemmeside
På: www.svenstrupkirke.dk finder
man alle relevante oplysninger om
kirken,
menighedsrådet,
gudstjenestetider, møder osv. Her kan
du tillige hente dig en relevant
prædiken eller en lytte til en original
sang komponeret til nogle af vores
særlige gudstjenester.
Sognepræst
Bo Scharff
Der er altid mulighed for at træffe
sognepræsten enten ved at henvende
sig
på
præstegårdens
kontor
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Ophængt i klubhuset den 27. december 2013

Generalforsamling:
i
Svenstrup og Omegns Skytteforening
Torsdag d. 7. februar 2013 kl.19:30
i klubhuset.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Valg:
Bestyrelsen:

Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag *)
Valg
Eventuelt

Evald Külper

(modtager ikke genvalg)
(modtager ikke genvalg)
(modtager genvalg)

John Andersen
Jonna Hansen

Suppleanter:

Revisorer:
Revisorsuppleant:

Dagmar Külper

Allan Eis

(modtager ikke genvalg)
(modtager ikke genvalg)

Lissy Larsen
Jan Hansen
Jan Nielsen

(modtager genvalg)
(modtager ikke genvalg)
(modtager genvalg)

Da klubben er vært ved et let traktement, er tilmelding nødvendigt senest d. 31.1.2013.

*) Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 24/1-2013

Bestyrelsen.
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Forfatteraften på Nygård
Hvor:
På det gamle skovfogedssted Nygård i
Nørreskoven på Als.
Hvornår:

Mandag 18. februar kl. 19.00

Aftenens forfatter:
Forfatteren Henning N. Larsen
Sønderborg fortæller
om sin seneste bog
"Modstanden", der omhandler sider af
modstandskampen i det syd og sønderjyske 1940 - 45.
Entre:

Entre 40 kr.

Traktement:

Kaffe, the og kage kan købes

Bemærk:

Vi har plads til 60, kom i god tid
Arrangør: Foreningen Nygård
www.nygaard-als.dk
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Foredragsforeningen
Alle foredrag kl. 14 – ca. 16 i Svenstrup Forsamlingshus
Pris 50 kr.
28. feb. 2013 kl 14
Flemming Nielsen – ” Man i e’tynn å kuen i e balle”
Radio Syd-journalist Flemming Nielsen har en gammel grøn
kuffert. Den har han fyldt op med ting til et foredrag.
Foredraget er utraditionelt - og alt foregår på sønderjysk. Det
indeholder oplæsning af digte og historier samt fællessang
med viser og sange med sønderjysk tekst. En stribe sjove
vittigheder bliver også luftet, ligesom Flemming Nielsen vil fortælle om nogle af de
mange interessante mennesker, han har mødt.

Skal I giftes - Kom og lær Brudevalsen
Lær at danse brudevals og bliv sikker i brudevalsen til den store dag
Start tirsdag den 19. februar kl. 18:45-19:30
5 gange undervisning
Pris pr. par 1000,- kr.
På Alsingergården, Sandvej 21, Svenstrup
Vi guider jer igennem så I lærer at få koordineret jeres rytme og
tempo, så I flytter fødderne samtidig.
Tilmelding ved Ib Jensen mobil 21 74 64 33
Mail : formand@nordalsfolkedansere.dk

BRÆNDE
Træ til selvskovning i Svenstrup Sogns præsteskove.
Der er mulighed for at købe løvtræ til brændsel.
Max. 10 rummeter pr. husstand.
Pris incl. moms pr rummeter : 225 kr.
Det er en nødvendighed at have traktor til rådighed.
Bestilling modtages i uge 6 på 74458211 eller 26746211 i
tidsrummet 16 -18.
På menighedsrådets vegne
Leo Vindahl Olsen
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Lokalhistorisk forening
Bogprojektet:

Konfirmationsbilleder: Vi har en del,
men mangler også en del, så find det
venligst frem og vrid hjernen for at
huske navnene.

Svenstrup – vi og vor kirke – fra tid til
anden.

Gravstensbillederne: har vi styr på,
de er alle fotograferede. De er jo til at
finde.
Menighedsrådene gennem tiderne
mangler vi også, med eller uden
billeder. Så kig venligst i gemmerne.
Renoveringer gennem tiderne
Jordfordelingerne i 1950erne
Osv
-----------------------Kom forbi i Stevning Kulturhus 1. eller
3. mandag i måneden kl 14 – 17, så
scanner vi billederne, mens du venter
over en kop kaffe.

Vi er godt i gang, men mangler
MEGET.
Bryllupsbilleder: Vi vil gerne låne
bryllupsbilleder, hvis I eller nogen i
jeres familie er blevet viet i Svenstrup
kirke. Så scanner vi billedet og I får
det selvfølgelig retur.
Vi prøver at finde navnene på jer, via
E’svenstruppe og Rundt om Stevning,
så I skal nok blive kontaktet, hvis I
ikke melder jer frivilligt!

Eller kontakt en af os:
Jørgen Valentin, Inger Marie
Christiansen, Tove Semmelmann
Kirsten Jørgensen, Sine Møller,
Elsebeth Breede
Connie Vogt eller Vagn Hesselager

Dåbsbilleder: Billeder i forbindelse
med dåben vil vi gerne låne. Behøver
ikke være taget i kirken.

e-mail: svenstruparkiv@skla.dk

Lokalhistorisk forening
TÆNK i 1953 - altså for 60 år siden
Var der 33 landbrug i Svenstrup med køer. I dag er der ingen. De leverede kun 73
% så meget mælk som en landmand i Stolbro leverede i 2012. I Stolbro er de 3
mand om det og i 1953 var de ”mindst” 33 mand om det. Siger det ikke noget om,
hvad der er sket i landbruget indenfor 60 år?
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Sommerrestaurant ved Sandvig
Ja, der hvor der i dag er P-plads ved
Sandvig, lå engang en lille hyggelig pavillon,
måske lidt ydmyg at se på med sine malede
trævægge og de ternede gardiner i
vinduerne. – Men se nu engang rigtigt på
.

billedet og forestil dig en pinsemorgen,
skoven er lige sprunget ud og solen skinner
og man ser ud over Sandvig. Gæsterne er
trukket i pinsetøjet – det kan kun blive en
god
dag

Det var gæstgiver Chr. Petersen, Stevning
Station, der ejede stedet og stod for salget
af diverse drikke m. m. Og var vejret fint
mødte bager Rathje op med sin isbod.
(Måske Hesselager Is, Is fra Hesselager
mejeri på Fyn). Der blev lagt et bræddegulv
ud og så gik dansen lystigt – nogle af
Stevnings ældste husker stadig mangen en
St Hans aften på stedet, med dans til den
lyse morgen.

Voigt Strand – for at nævne nogle. Der har
været andre, rundt ved de skønne Alsiske
strande.
Når disse linjer læses, er det stadig vinter
med - mørke og kulde – men jeg vil slutte
med det sidste vers af Stevningsangen
(Side 9 i Stevningbogen):
Ja, denne plet kun på jorden er lille,
men for os i Stevning er da verdens
midtpunkt her
Med denne sang derfor også vi ville
kun fortælle, at for dette sted vi glade er.
Stevninger vi er --------

Hvornår det startede og sluttede står hen i
det uvisse; men først i 50’erne var alle spor
slettede.
Der er ingen tvivl om, at disse steder har
haft deres glansperiode før og under 2.
verdenskrig, så da bilerne igen begyndte at
rulle, ja så kom man nok lidt længere
hjemmefra.

PS. Har nogen et eller andet at berette eller
gamle fotos omkring pavillonen ved
Sandvig, hører vi gerne fra jer.

Også ved Havnbjerg Strand (Majkro),
Købingsmark Strand, Arnkildsøre Skov, og

Jørgen Valentin 7445 6165
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landevej er bevaret og i dag fungerer
som nedkørsel til stedet. Herfra gik
den mod Svenstrup ind i (i dag)
Mølletoften, hvor den ligeledes er
bevaret som dengang. Derfra gik den
skråt over Kløvertoften, hvor den
mundede ud i Svenstrupgade. Denne
del blev kaldt for ”Vadbæksvej” – et
gammelt stednavn, hvor der tilbage i
tiden var et vadested over bækken –
her måtte så hestekøretøjerne køre
gennem vandet – mens der ved siden
blev lagt træplanker som gangbro så
gående kunne komme tørskoet over.

Fra hjulspor til Chaussé
En historisk beretning om landevejens
forløb
og
ændringer
gennem
Svenstrup.

Over disse vadesteder blev der
senere lavet kampestensbroer også
kaldet for ”Bulbroer”. Vejen fortsatte
så ind i ”Svenstrupgade”, et navn den
burde have bibeholdt og ikke som nu,
Sandvej. Dette må være en
kommunal forveksling, idet som vi i
dag kalder Apotekergade oprindelig
var ”Sandvej” og burde ikke være
ændret.
Folk i området har benyttet denne vej
gennem hundrede af år. Den har
været en forudsætning for områdets
daglige liv – der er vel næppe noget
menneske, der ikke har haft et ærinde
der.
Hertugerne med deres hestekøretøjer
har brugt den, når de kørte til og fra
deres slotte og godser rundt om på
øen. Folkets krav til vejen er vel skiftet
med tiderne, fra det første opkørte
hjulspor indtil vejen lå på sit faste
sted, blev gruset og diget langs
siderne og for det meste blev smalle
ensporede hulveje.

Et vadested som det kan have set ud ved
Vadbæksvej

Historien fortæller videre at næsten
hver gård og hus havde en remse, der
altid begyndte med en hare der kom
løbende ned af Svenstrup gade; f.eks.
”En ha kam løfen næn a Svenstrup ga
– den sprang øve e lej so e smej. Den
sa o e pot so ot – den æ bojn te gæst

Hvordan vejen gennem Svenstrup har
set ud, har man et godt eksempel på
ude ved ”Hulen”, hvor den gamle
14

so e præst” osv. Hvorfor og hvordan
alle disse remser er opstået, melder
historien intet om.

sted var en yndet plads for
omrejsende sigøjnere at holde rast –
endvidere kom der en bjørnetrækker
med jævne mellemrum for at fremvise
sin bjørn. En mand fra Nordborg kom
der ligeledes ofte med en flok gæs for
at sælge dem. Han drev flokken fra
landsby til landsby ad landevejen, så
kunne folk komme og købe sig en
levende gås eller to til slagtning eller
videre
opfedning.
Rastepladsen
havde et specielt navn hvor den på
alsisk dialekt blev kaldt for ”E NOJ”,
som ved nærmere eftertanke kan
oversættes til ”Nådens plads”. Et sted
hvor
fattige
mennesker
havde
mulighed for at overnatte.

Tilbage til vejens historie, hvor den så
fortsatte op til kirkealléen, hvor den
delte sig mod Stevning og landevejen
gik ind i Ugebjergvej, her opstod så
trekanten hvor huset lå, som skulle
have været kirkekro og som i 1843
dannede grundlag for alléens historie.
I svinget hvor landevejen går ind i
Ugebjergvej mod Himmark var der
mulighed for at skyde genvej ned ad
Kalvehavevej, hvor en vej fortsatte til
Lunden og Brandsbøl i et enkelt
hjulspor. Navnet Ugebjergvej som
landevejen fulgte er opstået efter
Ugebjergbakke hvor kirken ligger.

For at fortsætte historien om landevejen skal vi tilbage til det sted hvor
vejen gik ind over Kløvertoften (se det
gamle kort) her fortsatte den også lige
ud og ned forbi kroen. Dette stykke
blev benyttet af den hestetrukne
postvogn, der både havde post og
rejsende med på turen. Her var der så
mulighed for at overnatte i Svenstrup
kro, når der var brug for det. I det jeg
kan se af historien, at landmålerne i
1772 ved jordudskiftningerne var
indlogeret hos kromand Frost.

Følger man vejens videre forløb,
krydsede den i dag Nordborgvej og
fortsatte skråt over marken mod
nordvest og mundede ud i den
øverste del af Voldgade for så at
svinge
op
ad
bakken
forbi
Bjerggården og videre mod Nordborg.

For at komme videre mod Nordborg
måtte postvognen køre op ad Sandvej
(Apotekergade) og ind på landevejen
gennem Svenstrup for at komme
videre, i det kørevejen ikke fortsatte,
men krydsede vejen til Torup og forbi
tre ejendomme på højre side og fire
på venstre side mod Nordborg og
stoppede nede ved den sidste
ejendom, hvor der i dag er nedkørsel
til Ronni Jensens værksted. Her gik
den så over i et enkelt hjulspor i
kanten af Vestermarken ( i dag
Vestertoften) ned til en fast kørevej

Den gamle landevej i 1926 som i dag er
øverste del af Voldgade.

På venstre side af den gamle landevej
hvor den drejede ind i Voldgade var
der en rasteplads og et hus, hvor de
vejfarende kunne få sig et hvil og
søge ly for vind og vejr og evt.
overnatte. Jeg har fået fortalt, at dette
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igen, hvor der lå tre husmandssteder
på venstre side som i dag er
Nordborgvej 60A, nummer 56 der blev
købmandsforretning i 1914 (Lissies
butik) og Nordborgvej 54 der 1890
blev til jolle- og karetmagerværksted.
Disse tre ejendomme havde så deres
faste kørevej ned til landevejen mod
Himmarksiden.

måtte jernbanen kapitulere og blev
nedlagt i 1933.

Den gamle landevej hor den endte ved
Vestermarken. Husene til højre forsvandt i
1926 ved vejudvidelsen.

De næste 33 år beholdt den sin
bredde og udseende, men med den
store udvikling som foregik på
Danfoss kunne Chausséen ikke mere
klare presset fra den stigende trafik til
og fra fabrikken. 1959 blev det
besluttet at vejens kørebane skulle
udvides og en cykelsti anlægges og
derved måtte de sidste gamle huse på
venstre side, bageriet på hjørnet af
Nørreskovvej og Svenstrup kro vige
pladsen for den nye vej.

1926 blev det så besluttet, at
landevejen
Sønderborg-Nordborg
skulle udvides og udrettes, så den fik
den linjeføring den har i dag gennem
byen. Herved måtte de fire gamle
huse på venstre side rives ned for at
give plads til den nye vej. Før
udvidelsen i 1926 blev vejen altid
kaldt for landevejen, men efter
ændringen hvor den blev udvidet fik
den et moderne navn, hvor den nu
blev kaldt for ”Chausséen”. Asfalten
var på det tidspunkt endnu ikke brugt
på vejene, hvor grusbelægning
stadigvæk var det dominerende. Først
i 1936 holdt asfalten sit indtog og
vejen fik så denne belægning.

På et tidspunkt, der ikke kan
tidsbestemmes ud fra de gamle kort,
er landevejen op gennem Svenstrup
by blevet nedlagt og hjulsporet i
kanten af Vestermark (Vestertoften)
blev gruset og anlagt som landevej,
så vejen derved fik sit hovedforløb
mod Nordborg. 1898 blev jernbanen
anlagt gennem byen og en stor del af
transporten af mennesker og gods
kom så med toget.
Postvognsruten blev nedlagt, men
landevejen
beholdt
sin
gamle
snørklede linjeføring gennem byen.
Efter
genforeningen
begyndte
ændringerne i transporten, idet busser
og lastbiler holdt deres indtog og
begyndte at dominere vejen, hvorved
den gamle landevej ikke havde
kapacitet til denne trafik. Ligeledes

Husene til venstre blev revet ned i 1959.
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Som afslutning på min landevejshistorie vil jeg fortælle om hvordan
Torup fik sin nye tilkørselsvej fra
landevejen i 1842 til erstatning for den
gamle,
tilgroede
næsten
ufremkommelige vej, der for øvrigt
havde øgenavnet ”Hamborg”. Selvom
herredsfogeden havde forsøgt at få
den nye vej anlagt i mange år,
lykkedes dette for præsten (Ahlmann)
ved en tilfældighed.

nogle pletter jord og den gamle vej
som erstatning, så skulle sagen med
den nye vej være i orden.
Den 22. april 1842 indkaldte præsten
til møde på Svenstrup kro under hans
ledelse. Dette må have været et
tilløbsstykke idet næsten samtlige
beboere fra Torup og Svenstrup var
mødt op. Præsten startede mødet
med den bemærkning, at ingen måtte
forlade deres stol, før sagen var i
orden. Efter mange timers diskussion
endte det med at Jørgen Jørgensen
skulle købe jord af naboen til den nye
vej mod til gengæld at få den gamle
vej (Hamborg) og nogle plette jord
som erstatning.

Historien fortæller, at skrædder Moldt
fra Torup ønskede at bygge et hus i
marken overfor Jørgen Jørgensen
(Nørreskovvej 8). Jørgen frygtede, at
Moldts høns kunne gøre skade på
hans ejendom og bad præsten om
hjælp. Da Jørgen Jørgensen var
modstander af den nye vej idet han
skulle afgive jord, udnyttede præsten
straks chancen og aftvang Jørgen det
løfte, at når han kunne blive skrædderens byggeri kvit som nabo og få

Således ender historien om den nye
tilkørselsvej og præsten fik forpurret,
at Moldt aldrig fik bygget sit hus
overfor Jørgen Jørgensen.
Peter Møller
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DET FOREGÅR I
Skolevænget 14
2013
Februar 2013
Søndag 3.feb.
Onsdag 6.feb.
Torsdag 7. feb.
Søndag 10.feb
Onsdag 27.feb

kl. 14.30
kl. 18.00
Kl. 19.00
kl. 14.00
kl.

Søndagscaféen caféen
Søndagscafé for alle
Madklubben fællesspisning
køkken
Landsbylauget – det årlige Borgermøde salen
Fobis - Fastelavn – slå katten af tønden salen
Fobis - Dilettant for børn
salen

Marts 2013
Fredag 2.mar
Lørdag 3.mar
Søndag 3.mar.
Tirsdag 5.mar.

kl.
kl.
kl. 14.30
kl. 18.00

Fobis - Dilettant med kaffe
salen
Fobis - Dilettant med spisning og musik salen
Søndagscaféen
caféen Søndagscafé for alle
Madklubben - fællesspisning
køkken

April 2013
Mandag 8.apr..

kl. 18.00

Madklubben fællesspisning

køkken

Maj 2013
Tirsdag 7.maj.

kl. 18.00

Madklubben fællesspisning

køkken

Juni 2013
Lørdag 1.jun.
Onsdag 12.jun.
Fredag 14.jun.

kl. 13.00
kulturhuset
Stevning Musikfestival 2013
kl. 18.00 Madklubben, grillmenu med salat
køkken
kl. 18.00
Kulturhuset
caféen
Fødselsdagsfest for de frivillige hjælpere.
Hellig Tre Konger 2013 i Stevning
Kulturhus
Bedst udklædte gruppe –
Smølferne indeholdt Anne Bonde,
Anne Mathiesen og Rikke Kaad
Bedst udklædte enkeltperson Den smukke dame med John
Stavski som indhold
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Faste tidspunkter:
Petanque
Torsdage kl. 09.30 – 11.30 Vi spiller hele året ude på petanquebanerne eller inde i
salen.
Bente Philipsen: Linedance:
Mandage kl. 18.00 – 19.30
let øvede / øvede
start 17. september – slut
april 2013
PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør
Hold nr. 1-2013: Tirsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 8. januar - d. 19. marts
Hold nr. 2-2013: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 9. januar - d. 20. marts
Hold nr. 3-2013: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 9. januar – d. 20. marts
Tilmelding og information ved Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 mail:
vagn@hesselager.com
Else Willadsen: Leg og Motion
Mandage kl. 09.30 – 11.00 Sæsonen starter 24/9 2012 og slutter 15/3 2013
Stevning Idræts Forening: Motionsgymnastik:
Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93
Tirsdage kl. 17.00 – 18.00 i gymnastiksalen.
sæson 4/9 2012 til 18/3 2013.
Stevning Idræts Forening: Zumba:
Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93
Onsdage kl. 18.00 – 19.00 i gymnastiksalen.
Første gang d. 05.09.2012
Onsdage kl. 19.30 – 20.30 i gymnastiksalen.
Første gang d. 05.09.2012
Stevning Idrætsforening: Motionsbadminton i Gymnastiksalen:
Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42
Tirsdage kl. 16.00-17.00 + 18.00-21.00.
sæson 4/9 2012 til 18/3 2013
Onsdage kl. 15.30-17.30
sæson 5/9 2012 til 19/3 2013
Torsdage kl. 16.00 -21.
sæson 6/9 2012 til 20/3 2013
Stevning Idrætsforening: Kortspil i klublokalet under den gule bygning:
Torsdage kl. 19.00 – 22.00.
Første gang d. 06.09.11. Slut ult. marts
Stevning Fritidsklub
Onsdage kl. 17.00 – 20.00
sæsonen starter 4. september
Lokalhistorisk Forening: Åbent hus - alle er velkomne
Der er åbent 1. og 3. mandag i måneden kl. 15.00 – 18.00
og december måned)

(undtaget juli, august

Denne Kulturhus-folder er en fast del af Rundt om Stevning og E SvenstruPPe. Hvis du/i har
en eller flere aktiviteter der skal foregå i Stevning Kulturhus, kan den/de offentliggøres her i
folderen. Materialet til folderen skal sendes til Steffen Fog, Sandvigvej 4, tlf. 74 45 88 13, mail:
steffenfog@bbsyd.dk. Deadline for materiale til næste udgave er d. 11. marts. Rundt om Stevning
nr.147 udkommer d. 23marts og E`SvenstruPPe udkommer omkring d. 31. marts

NYT! Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de
aktiviteter og arrangementer der foregår.
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Annoncer
Hej
Mit navn er Pia Pallumblad og jeg er Statsautoriseret Fodterapeut. Jeg er 42 år og bor i
Svenstrup sammen med min mand og vore 2 piger på 12 og 14 år.
Siden februar 2012 og året ud har jeg været barselsvikar i Sundhedshuset på Ringgade i
Sønderborg.

Jeg har netop åbnet klinik på Nordborgvej 81, bygning D11 (overfor Danfoss´
hovedbygning).

Hos mig får du klippet negle og jeg fjerner hård hud og ligtorne. Er du medlem af
Sygeforsikringen ”danmark” (gr. 1 eller 2) kan du få tilskud til behandling. Er du pensionist,
kan du søge om helbredstillæg fra din kommune. Betaler du til hjælpekassen på Danfoss
kan du også søge om tilskud.
Jeg tilbyder hjemmebehandling, men kører også ud til plejehjem, bofællesskaber.

Sunde fødder er glade fødder
Du kan bestille tid på tlf. 21 71 71 92
Hilsen
Pia Pallumblad
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HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE
Et godt alternativ til den kommunale.
Juletiden nærmer sig og her i dagplejen er vi så småt gået i gang med
julehemmelighederne.
Vi øver os på julesange, som vi skal synge til vores årlige juletræsfest i legestuen, d. 7.
december.
Lige som sidste år bager vi julesmåkager med børnene om formiddagen og fortsætter med
julehyggen om eftermiddagen, hvor vi inviterer mor, far og søskende med til at danse og
synge om juletræet.
Sidste nyt i min dagpleje:
Har været på motorikkursus lørdag d. 17. november.
Vi får 2 nye legekammerater pr. 3. december, som vi glæder os til.
Jeg har i øjeblikket ingen ledige pladser, men er I interesseret
i at læse mere om, hvad vi laver i dagplejen, så kig ind på min hjemmeside.
www.henriettesdagpleje.dk

Venlig hilsen Henriette

Alt indenfor pærer, æbler og diverse
grøntsager.
Æg,
honning
og
hjemmelavet is.

Goods gårdbutik Stevning
Midtvej 1

Vi lægger stor vægt på at alt er lokalt
produceret så vi kan stå 100 % inde
for kvaliteten.

Gårdens grisekød

Derfor også sæsonpræget udvalg--

Der kan købes både hele og halve
grise. En hel gris vejer ca. 80 kg.
Velhængt og færdigpakket lige til at
lægge i fryseboksen.

Åbningstider:
man-tors
og
fre-lør
søn

Tilbuds pris kun 35 kr./kg.
Bestilling i butik eller mobil 21 93 43
88 - Johannes.
Vi slagter grise hver anden mdr.
derfor bestilling i god tid.
Desuden i butikken: et stort udvalg i
kyllinger og andet kød samt diverse
slagterpølser.
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10.00-12.00
14.00-16.30
9.00-16.30
lukket

Bestyrelsen:

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Fodbold:
Gymnastik:
Badminton:

Navne:

Tlf.:

Karin Frost Jensen
Loise Andersen
Jesper Sørensen
Ulla Steimle Schmidt
Palle Søgaard
Dorith Sprenger
Jan Jørgensen

22531887
20763407
61122435
30266087
50745120
20966505
61602238

Mailadr:

karinfrostjensen@sport.dk

dorith@bbs.dk

Nyhed – Nyhed – Nyhed
Vi har fået en fantastisk solbeskytter spray faktor 30, som
indeholder Aloe Vera og vitamin E for at beskytte huden
mod ældning og solskader.
Den er ekstra vandfast og selvfølgelig rigtig go til børn.
Beskytter med UVA og UVB

Hvad Forever kvalitets Aloe Vera kan gøre for os
mennesker og dyr
Hvorfor ik` prøve, jeg er sikker på det Aloe kunne
gøre noget godt for jer også
Med 90 dages fuld retur ret kan du kun være tilfreds, hvis det mod alt forventning
ikke skulle leve op til jeres forventninger.
Jeg har Aloe varmecreme til muskler, gelly, propoliscreme til tør hud,
tandpasta, deo stik, aloe lips, og vores enestående drikke gel i
3 smags varianter og mange flere produkter.

Forever kvalitets Aloe Vera: Nordborgvej 113 Svenstrup
Ring eller Skriv Sms. til 61 67 09 50.
Skriv en E. mail: agove@mail.tele.dk
Hjemmeside: www.myaloevera.dk/ov
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1.
2.
3.
4.
5.

Zoneterapi
Laserterapi og øreakupunktur uden nåle God til
aktuelle skader, forstuvninger, fibersprængninger,
knæproblemer, led og muskler, sår uren hud m.m.
Ben-, nakke-, skulder- og rygmassage
Ansigtsmassage og akupressur
Kranio Sakral Terapi
Trænger du til at få ”Tryk på helbredet”
Så henvend dig trygt til
Registreret Alternativ Behandler (RAB)
Vivi Madsen
Mølletoften 4, Svenstrup
Tlf.: 74 45 64 58
Og bestil en tid…
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